Instrukcja obsługi programu
Korekty zbiorcze do Insert GT (Subiekt/Navireo)
1. Informacja o programie – ogólny opis działania
Program służy do szybkiego wystawiania korekt zbiorczych za wykonany obrót. Duża zaletą programu,
jest, że w przypadku używania wielu stawek VAT np. 23% i OO korekta będzie wystawiona w podziale
na odpowiednie stawki VAT.
Program może działać w dwóch trybach:
 Wystawiać korekty dla pojedynczego klienta. W tym trybie możemy ręcznie wybierać
poszczególne faktury, widzimy jaka jest kwota zwrotu za każdą fakturę. Kwota rabatu jest brana
z pola własnego kontrahenta lub podana ręcznie.
 Wystawiać zbiorczo korekty od razu dla wielu klientów. Klientów możemy wybierać poprzez
przynależność do grupy, cechy, możemy pomijać też określonych klientów ręcznie. W tym trybie
wymieramy tylko okres, za który wyliczamy korektę i program prezentuje wielkość rabatu. W tym
trybie rabat dla klienta jest brany z pola własnego w danych kontrahenta lub brany z ustawień
programu podczas wyliczania (gdy w danych kontrahenta jest pusto). W trybie dla wielu klientów
nie mamy możliwości późniejszego ręcznego przypisywania rabatu.
Podczas wystawiania korekty możemy zdefiniować z obrotu jakich towarów/usług ma być liczona
wielkość rabatu. Towary mogą być oznaczone cechą lub grupą. Można też odwrócić wybór i będą liczone
wszystkie towary oprócz należących do jakieś grupy/cechy czyli np. Wszystkie towary/usługi poza grupą
transport. Mamy też dodatkowo możliwość ręcznego pominięcia poszczególnych towarów.
Wszystkie parametry jakie towary i jakie grupy kontrahentów są brane pod uwagę mogą być zmieniane
przed każdym wystawieniem korekt. W konfiguracji możemy zapisać ustawienia domyślne.
Program pamięta, że do danej faktury już wystawił korektę i ponownie nie będzie jej już brał pod uwagę
(chyba że będziemy chcieli). Skasowanie korekty przywraca dokument jako gotowy do wyliczenia.
Faktury do których wystawiono korekty mogą być oznaczone flagą, kategorią lub też w polu własnym
rozszerzonym mogą mieć wpisany numer faktury. W Uwagach do korekty mogą być wyszczególnianie
wszystkie faktury z których został wyliczony rabat. Z uwagi na ograniczenia Subiekta, pole Uwagi ma
maksymalnie 500 znaków i mogą się tam nie zmieścić wszystkie faktury. Dlatego też razem z programem
jest dostarczany wzorzec wydruku Korekty Faktury Sprzedaży, który pod korektą wylistuje wszystkie
faktury, z których został naliczony rabat. Wzorzec może być dowolnie modyfikowany z poziomu
Subiekta. Program zaproponuje jego dodanie przy pierwszym uruchomieniu.
Program ma możliwość wystawienia korekty w podziale na grupy towarowe. Umożliwi to ręczną poprawę
korekty jeśli chcemy dla każdej grupy towarowej przydzielić inny rabat.
Korekty mogą być wyliczane i wystawiane w dowolnej walucie. W przypadku rabatu za faktury
wystawione w różnych walutach zostaną przeliczone na PLN.

2. Instalacja i pierwsze uruchomienie
Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można
pominąć, przyjmując domyślne odpowiedzi poprzez klikanie Dalej. Program zostanie zainstalowany w
folderze domyślnym c:\Program Files (x86)\GET IT\Korekty zbiorcze sprzedaży dla Subiekta GT, a ikona
do uruchomienia programu znajduje się po przyciśnięciu START->Wszystkie programy->GET IT>Korekty zbiorcze sprzedaży dla Subiekta GT. Program może też być uruchomiony z poziomu Subiekta
wchodząc do Zestawień i uruchamiając Zestawienie pod nazwą Korekty zbiorcze sprzedaży dla
Subiekta GT (jest to opcja łatwiejsza i szybsza, nie wymaga wtedy opisanej operacji konfiguracji
serwera SQL). Gdyby nie było programu na liście zestawień, należy wykonać operację opisaną na końcu
instrukcji.
Do poprawnej pracy program wymaga zainstalowania darmowego środowiska .NET 4.61. Obecnie
środowisko .NET 4.61 jest konieczne do poprawnej pracy Subiekta GT, więc
najprawdopodobniej posiadacie państwo go zainstalowanego.
UWAGA ! Środowisko Sfera dla Subiekt GT JEST KONIECZNE do poprawnej pracy programu.

3. Uruchomienie programu. Konfiguracja programu
Przy pierwszym starcie programu, możemy zostać poproszeni o podanie danych dostępowych do
serwera SQL (nazwa, login, hasło). Program stara się odczytać te parametry z pracującej wersji
Subiekta, więc taka sytuacja jest bardzo sporadyczna. Po wybraniu bazy danych jest zapamiętywany
ustawienie serwera SQL. W przypadku, gdyby trzeba było zmienić ustawienia serwera SQL można:
a) Uruchomić program trzymając klawisz CTRL (jak w Subiekcie)
b) Skasować plik konfiguracyjny kfszbiorczesgt.xml w katalogu c:\ProgramData\GET
IT\KFSZbiorczeSGT
Po uruchomieniu programu program poprosi nas o skonfigurowanie parametrów pracy programu. Należy
założyć konieczne pola własne (lub wybrać z istniejących), wybrać domyślną przyczynę korekty oraz
usługę która będzie występowała jako rabat zbiorczy. Konfigurację programu możemy zawsze wywołać
później opcją MENU Program->Konfiguracja.
Poniżej jest zrzut z opcji konfiguracji.
W pierwszym kroku (1) należy wybrać Usługę która będzie używana do korekty zbiorczej. Jeśli takowej
nie posiadamy możemy ją założyć automatycznie klikając w link (2) Załóż usługę do korekty: „Rabat za
wykonany obrót”
Następnie trzeba wybrać domyślny powód korekty (od 2014 roku jest konieczne podawanie przyczyny
korekty). Jeśli z istniejących powodów nie ma pasującego możemy założyć domyślny powód korekty,
klikając w link (4): „Rabat za wykonany obrót”
W części sekcji (5) możemy ustawić domyślne sposoby oznaczania faktur, które zostały skorygowane:
 Oznaczyć kategorią wybraną lub założyć automatycznie nową: Skorygowany
 Oznaczyć flagą własną (możemy wybrać z istniejących) lub łatwo założyć nową
 Numer korekty może być zapisany w polu własnym rozszerzonym faktury sprzedaży. Pole
możemy wybrać lub założyć klikając w link. Pole można założyć i używać nawet nie posiadając
„PLUSów”.
W części sekcji (8) możemy ustawić parametry wystawianej korekty.

Każdy kontrahent może mieć przypisany domyślny rabat od obrotu. Kwota domyślnego rabatu jest
przechowywana w polu własnym. W części (6) wybieramy takie pole lub jest tworzymy klikając w link (7)
Warto też ustawić domyślne magazyny, z których będzie liczony obrót do korekty oraz magazyn na
którym będzie wystawiona i zapisana korekta.
W konfiguracji możemy też wybrać DOMYŚLNE parametry dla jakich towarów i jakich kontrahentów
będą liczone rabaty.

Po skonfigurowaniu programu, program poprosi o ponowne uruchomienie.
Po ponownym uruchomieniu program zapyta się o dodanie specjalnego wzorca wydruku korekty faktury
sprzedaży, umożliwiającego wydruk wraz z numerami skorygowanych faktur.

Jeśli pominęliśmy instalację wzorca wydruku, możemy zawsze dokonać tego później. Jest do tego opcja
w menu okna konfiguracji (Wchodzimy do konfiguracji programu i tam z Menu Konfiguracja->Dodaj
wzorzec wydruku korekty)

4. Wystawianie korekt
Program może pracować w 2 trybach, wystawiania korekt dla pojedynczego kontrahenta lub dla wielu
kontrahentów. Zmiany rodzaju trybu dokonuję się w części (1).
Poniżej mamy przykład wersji dla pojedynczego kontrahenta:
W sekcji (2) wybieramy z jakich towarów będzie liczony rabat. Za każdym razem parametry są
wypełniane domyślnymi wartościami ustawionymi w konfiguracji programu. Przed każdym wyliczeniem
korekty możemy je oczywiście zmienić.
W sekcji (3) wybieramy okres z jakiego liczone są dokumenty oraz w jakiej walucie mają być
wystawione. Sugeruję aby dla każdej waluty wystawiać osobną korektę. Można też mieszać waluty, ale
korekta będzie wtedy wystawiona w PLN (wszystkie kwoty będą przeliczone na PLN).
W części (4) wybieramy kontrahenta (można używać Subiektowego F2, F3 - podgląd, F4 – edycja, Ctrl+I
- informator) lub wybrać za pomocą instynktu.
W części (5) wybieramy z jakich magazynów ma być liczony obrót i na którym magazynie wystawiamy
korektę (te dane są brane z konfiguracji programu), ale możemy je zmienić.
W polu (6) jest domyślny procent rabatu udzielany od obrotu. Procent rabatu jest pobierany z pola
własnego z danych kontrahenta. Możemy też go zmodyfikować ręcznie.

Po ustawieniu wszystkiego wyliczamy dane do korekty przyciskiem Wylicz (7) lub wciskając F5

Przykład ekranu dla pojedynczego kontrahenta:

Program zaprezentuje wyliczenia. Jeśli je akceptujemy możemy wystawić korektę klikając w przycisk:
Wystaw Korektę. W zależności od ustawienia opcji (Edytuj korektę po jej wystawieniu) zostanie
wystawiona w tle lub też będziemy mogli ja poprawiać. Nawet jeśli korekta zostanie wystawiona w tle,
możemy ją edytować z poziomu Subiekta, modyfikować wielkość rabatu, formę płatności i inne.
Korektę możemy też wystawić w podziale na grupy towarowe. W tym celu trzeba zaznaczyć odpowiednią
opcje. W dalszej części instrukcji jest przykład takiej korekty.
W przypadku pracy z wieloma kontrahentami wygląd programu jest podobny, jednakże nie wybieramy
pojedynczego kontrahenta, a zbiorczo określamy dla których kontrahentów wyliczyć rabat sekcja (2).
Podobnie jak w przypadku towarów, kontrahentów możemy wybierać poprzez grupę/cechę lub wybrać
wszystkich kontrahentów, ale np. bez określonej cechy. Możliwości jest wiele.
Każdy kontrahent będzie miał naliczony rabat wg ustawień w polu własnym. W przypadku braku
ustawień w polu własnym zostanie użyty domyślny procent rabatu od obrotu (3). Oczywiście ostatecznie
korekty mogą być poprawione jeszcze w Subiekcie.
W opcji pracy z wieloma kontrahentami jest możliwość wyliczenia korekt uwzględniając odbiorcę. Po
zaznaczeniu opcji: Wystaw/Wylicz korektę w podziale na odbiorców program wystawi osobną korektę na
każdą parę płatnik/odbiorca. Co jest bardzo przydatne gdy obsługujemy duże sieci handlowe i każdy
oddział musi się rozliczać osobno.
Po wybraniu parametrów klikamy Wylicz, a jeśli wyliczenia się zgadzają to Wystaw Korekty.

Przykład ekranu w konfiguracji korekt dla wielu kontrahentów:

Przykład ekranu wystawionej korekty w podziale na grupy towarowe. Rodzaj grupy jest w kolumnie opis
pozycji. Proszę zwrócić uwagę że dla Grupy Perfumy mamy dwie pozycje w stawce VAT 23% i 8%.
Program liczy odpowiednio korektę dla każdej stawki VAT.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE JEŚLI JUŻ DLA JAKICHŚ FAKTUR ZOSTAŁY NALICZONE KOREKTY, TO
NIE BĘDĄ ONE BRANE JUŻ PONOWNIE POD UWAGE DO WYLICZEŃ (chyba że zaznaczymy
opcję uwzględnij faktury do których wystawiono korekty zbiorcze)
Wykasowanie wystawionej korekty spowoduje, że faktury których one dotyczyły zostaną powtórnie
zaznaczone do naliczenia. Konieczne jest jednak po wykasowaniu korekty ponowne uruchomienie
programu. Kasowanie znacznika wystawionych korekt (po ich skasowaniu) odbywa się tylko przy starcie
programu.
Jeśli podczas normalnego obrotu towarowego z klientem klient zwrócił jakiś towar i została na to
wystawiona korekta faktury sprzedaży, taka korekta będzie oczywiście brana do wyliczeń i pomniejszy
obrót z klientem.
W dalszej części jest przykład wydruku korekty faktury wydrukowanej wg specjalnego wzorca. Na dole
jest lista faktur, których dotyczy wystawiona korekta.
OZNACZENIA JPK_VAT ORAZ PODZIELONA PŁATNOŚĆ
Program w połączeniu z wersją GT od 1.64 i ustawia znaczniki JPK_VAT na podstawie korygowanych
dokumentów.
Oznaczenia MPP dla korygowanej faktury są przenoszone od wersji GT 1.59
Jak są ustawiane znaczniki:
MPP – jeśli na jakiejkolwiek fakturze, na podstawie której liczony jest obrót do korekty jest ustawiony
znacznik MPP, korekta zbiorcza będzie miała go ustawiony (zaznaczony)
Znaczniki JPK_VAT (bez GTU) – jeśli na jakiejkolwiek fakturze, na podstawie której liczony jest obrót do
korekty jest ustawiony znacznik JPK_VAT, korekta zbiorcza będzie miała go ustawiony (zaznaczony)
Znaczniki JPK_VAT – GTU 1-13:
a) W przypadku gdy liczymy korektę na podstawie całej faktury, to jeśli na jakiejkolwiek fakturze,
na podstawie której liczony jest obrót do korekty jest ustawiony znacznik JPK_VAT GTU, korekta
zbiorcza będzie miała go ustawiony (zaznaczony)
b) W przypadku gdy liczymy korektę na podstawie wybranej grupy towarowej, cechy lub wybrane
towary to znacznik GTU jest przepisywany z oznaczeń JPK_GTU w kartotece towarów

5. Sposób dodania programu Korekty zbiorcze faktur sprzedaży dla
Subiekta GT jako Zestawienie COM do Subiekta GT
Obecnie podczas instalacji odpowiednie Zestawienie COM jest rejestrowane dla bieżącego
użytkownika Windows automatycznie. W przypadku używania tego samego komputera przez
innych użytkowników należy na innych użytkownikach Windows dodać zestawienie wg opisu
poniżej. W programie Subiekt GT należy przejść do modułu Zestawienia.

Wybrać jako rodzaj zestawień typ (własne COM)

Z Menu Operacje należy wybrać Dodaj zestawienia COM

A następnie wskazać plik KorektyZbiorczeSGT_COM.dll z katalogu, do którego został
zainstalowany program (zazwyczaj: c:\Program Files (x86)\GET IT\Korekty zbiorcze sprzedaży
dla Subiekta GT\)

W przypadku Windows Vista lub Windows 7/8 może się pojawić dodatkowe okno, które będzie
pytać się o pozwolenie na dokonanie zmian w rejestrze. Należy wyrazić zgodę.

Po pomyślnym zainstalowaniu program będzie dostępny jako zestawienie typu COM.

Zestawienia można przestawić z typu (własne COM) na wszystkie.

